
 

 
 
Nuorisovaihtokoulutukset ovat vaarallisia! 
 
 
 
Arvoisat nuorisotyötä tekevät. Haluamme kiinnittää huomionne nuorisovaihtokoulutusten 
vaaroihin. Olimme mukana Tools for Youth Exhcanges -koulutuksessa Laugarvatnissa Islannissa 
ja se oli vaarallista. Ensinnäkin koulutus oli Islannissa, siellä on tulivuoria ja kaikkea. Ja tuulee! 
Onneksi meillä kaikilla oli matkavakuutus. 
 
Ensimmäinen vaaranpaikka tulee heti siinä, kun tapaa muita koulutukseen osallistuvia. 
Uskotteko, että eivät puhu suomea ollenkaan! Näin on! Englantia piti käyttää. Onneksi mukana 
oli Alberto Espanjasta, joka oli asunut Simpeleellä ja osasi jonkin verran suomea. Terveisiä vaan 
sinne Simpeleelle! Alberto muistelee teitä kaiholla. 
 
Vaarallisia olivat myös kouluttajat, jotka innostivat meitä tekemään yhteistyötä ja oppimaan 
ryhminä. Siellä joutui välillä ihan oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja sai vaarallisia 
onnistumisen kokemuksia. Ei pitäisi ihmisen onnistua liikaa, ettei tule ylpeäksi. 
 
Vaikuttaa siltä, että erityisen vaarallisia tällaiset koulutukset ovat niille, jotka eivät enää 
määritelmien mukaan ole nuoria. Koulutuksessa kun on mukana nuoria, joilla on paljon uusia 
ajatuksia ja joiden kautta saa uusia näkemyksiä nuorten maailmasta. Vaarana on saada uusia 
ajatuksia, kontakteja ja ystäviä eri puolilta Eurooppaa. Hyvin selkeä vaaranpaikka on 
verkostoituminen ja uusien kumppanien löytäminen, sehän tarkoittaa, että pitää tehdä yhteisiä 
hankkeita ja se taas tietää lisää töitä! 
 
Vaarana on myös se, että on aivan liian hauskaa. Ei sellainen nauraminen voi olla tervettä. 
Nytkin naurattaa, kun ajattelee, mitä kaikkea koulutuksen aikana tehtiin ja mitä kaikkea 
tapahtui. Pitävät työpaikallakin varmaan outona. Tuolla tavalla nauraa turhanpäiten. 
 
Koulutuksen loppuessa on vaarana, että muita koulutukseen osallistuneita tulee ikävä. Olette 
juuri viettäneet intensiivisen viikon yhdessä ja tehneet valtavan paljon luovaa työtä. Onneksi on 
sosiaalinen media (vaikka sekin on vaarallinen). 
 
Myös kotiinpaluussa on vaaransa. Viikon verran kun saa keskittyä oman työn ja ammattitaidon 
kehittämiseen, niin sitä saattaa muuten olla melko ihmeissään, kun palaa takaisin työpöydän 
ääreen. Saattaa tuntua siltä, että jotain asioita haluaisi jopa muuttaa, kun on uusia 
toimintatapoja taskut täynnä. Noin laadukas koulutus saattaa uhkaavasti aiheuttaa laadun 
parantumista myös omassa työssä! 
 
Kunnioittavasti, 
 
Hanna Puhakka, Pyhtään kunta 
Riikka Kataja, Porin kaupunki 
Lassi Kangasluoma, Nuorten Ystävät, Oulu 

 


